
REGULAMIN 

VI PIESZEGO RAJDU PAMIĘCI 

14.09.2013 r. 

 

1. ORGANIZATORZY: 

 Miasto i Gmina Serock, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. 

 

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 uczczenie obchodów 50-lecia powstania Jeziora Zegrzyńskiego, 

 propagowanie wiedzy historyczno-krajoznawczej dotyczącej terenu Miasta i Gminy Serock, 

 popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

3. MIEJSCE I DATA PRZEPROWADZENIA RAJDU: 

 

Trasa rajdu o długości ok. 10 km będzie wiodła następującym szlakiem:  

OSP GĄSIOROWO – ŁACHA – WIERZBICA - SEROCK (Plaża Miejska). 

 

Termin: 14.09.2013 r. (sobota), początek rajdu godz. 10.00 Gąsiorowo przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej, zakończenie rajdu ok. godz. 14.00 Plaża Miejska w Serocku. 

 

4. UCZESTNICY RAJDU: 

Uczestnicy: 

 współzawodnictwo drużynowe: 3 osoby – kapitan i 2 członków, 

 swobodny przemarsz: bez ograniczeń (osobom niepełnoletnim muszą towarzyszyć dorośli). 

 

Kategorie we współzawodnictwie drużynowym: 

1) UCZNIOWIE: 

- reprezentacje Szkół Podstawowych z terenu gminy Serock, 

2) UCZNIOWIE: 

- reprezentacje Gimnazjów z terenu gminy Serock, 

- reprezentacje Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. 

 Drużynom uczniowskim towarzyszą opiekunowie, którzy nie wchodzą w skład drużyny. 

3) OPEN 

- drużyny dowolne – przynajmniej jedna osoba dorosła (kapitan). 

4) SŁUŻBY MUNDUROWE: 

- reprezentacje Policji, 

- reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych,  

- reprezentacje Wojska, 

- reprezentacje Straży Miejskich. 

 

Kapitanowie drużyn muszą posiadać telefon komórkowy. 

 

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W RAJDZIE: 

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie na odpowiednio przygotowanym formularzu (do pobrania ze 

strony internetowej www.osir.serock.pl) należy dostarczyć do OSiR osobiście, za pośrednictwem 

poczty, faxem lub mailem do dnia 12.09.2013 r. na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock, 

tel./fax.: (22) 782 73 50, e-mail: biuro@osir.serock.pl 



 

6. KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

Przewodniczący komisji – Dyrektor OSiR Piotr Mulik, 

Członkowie komisji – pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. 

 

7. PRZEBIEG RAJDU: 

Na trasie planuje się zorganizowanie startu, mety i 2 punktów kontrolnych: 

Start: Gąsiorowo przy Ochotniczej Straży Pożarnej, 

I punkt kontrolny: Łacha (zaznaczony na mapie trasy rajdu), 

II punkt kontrolny: Serock, ul. Retmańska przy Kole Wędkarskim (zaznaczony na mapie trasy 

rajdu), 

Meta: Plaża Miejska w Serocku. 

 

Drużyny startują w odstępach czasowych na znak komisji sędziowskiej. 

 

8. ZASADY PUNKTOWANIA: 

I. Na starcie komisja sędziowska sprawdza tożsamość członków drużyny i wydaje „kartę punktacji” 

(współzawodnictwo) lub „kartę uczestnictwa” oznacza dyskwalifikację drużyny lub osoby. 

Uczestnicy poruszają się wytyczoną trasą do kolejnych punktów trasy rajdu. 

II. W dwóch punktach kontrolnych będzie odnotowywane stawiennictwo (godzina i minuta) oraz 

sprawdzany poziom wiedzy drużyn rywalizujących we współzawodnictwie. Pytania są podzielone 

na zestaw dla reprezentacji ze Szkół Podstawowych oraz zestaw dla wszystkich pozostałych 

drużyn. Zawiera on 5 pytań historyczno-krajoznawczych dotyczących Miasta  

i Gminy Serock. Odpowiedzi na pytania udziela kapitan drużyny wybierając jedną z trzech 

proponowanych odpowiedzi (a, b, c). Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie drużyna 

otrzymuje 1 punkt, za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi – 0 punktów. Czas na udzielenie 

odpowiedzi na wszystkie pytania wynosi do 3 minut. 

III. Pytania będą opracowane w oparciu o treści zawarte w materiałach dostarczonych wraz  

z zaproszeniem do udziału w rajdzie: 

1.) „Przewodnik Turystyczny Jezioro Zegrzyńskie”, wyd. Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 

2.) Album „Od przygody do zwycięstwa – 50 lat Jeziora Zegrzyńskiego”, wyd. Związek Gmin        

Zalewu Zegrzyńskiego 

3.) Album „Serockie Impresje”, wyd. Aleksander, Serock 2013. 

IV. Czas przejścia trasy rajdu nie jest punktowany, jednak warunkiem ukończenia rajdu jest pokonanie 

całej trasy w czasie do 3 godzin. Nie pokonanie całej trasy, nie stawienie się  

w punktach kontrolnych lub przekroczenie limitu czasowego oznacza dyskwalifikację drużyny lub 

osoby. Ubycie jednego zawodnika z drużyny w trakcie marszu we współzawodnictwie powoduje 

utratę 2 punktów na każdym punkcie kontrolnym oraz na starcie i mecie. W przypadku, gdy 

drużynę opuści kapitan, ma on obowiązek wyznaczyć swojego zastępcę. Ubycie 2 zawodników z 

drużyny w dowolnym momencie rajdu oznacza dyskwalifikację drużyny. 

V. Na mecie należy dostarczyć komisji sędziowskiej „kartę punktacji” lub „kartę uczestnictwa”. W 

przypadku, gdy więcej niż jedna drużyna w danej kategorii uzyska taką samą ilość punktów 

komisja zarządza dogrywkę w formie konkursów rekreacyjno-sportowych. 

VI. Ostateczne decyzje w kwestiach spornych podejmuje Przewodniczący komisji sędziowskiej. 

VII. Po zakończeniu rajdu komisja podsumowuje wyniki oraz wręcza certyfikaty i nagrody 

uczestnikom rajdu. 

 

             Regulamin opracował: 

         Dyrektor OSiR  

                   Piotr Mulik 


